
Coelba lidera ligações elétricas para famílias em extrema pobreza 

 

Distribuidora do Grupo Neoenergia ultrapassa a marca de 

20 mil domicílios atendidos e tem o maior atendimento do 

Brasil no Programa Luz para Todos. 

 

O censo do IBGE de 2010 identificou, naquele estado, 

45.825 famílias com renda per capita inferior a R$ 70 por 

mês, classificadas como situação de miséria. "Desde então, 

o governo federal pediu prioridade às ligações elétricas para 

essas pessoas e já atendemos quase metade delas", diz Marcelo Corrêa, presidente do Grupo Neoenergia. 

Segundo o Ministério de Minas e Energia, o volume de atendimentos da Coelba para esse público é o maior 

do Brasil. 

 

De acordo com o IBGE, 60% das famílias em condição de extrema pobreza estão no Nordeste. Em todo o 

Brasil, são 16,2 milhões pessoas, o equivalente a 8,5% da população do país. A Bahia tem o maior número 

absoluto nesta condição: 2,4 milhões de pessoas. Em termos percentuais, os estados que apresentam a 

maior fatia da população miserável são Maranhão (24%), Piauí (21%) e Alagoas (20,4%). 

 

No total, a Coelba realizou 475,7 mil ligações domiciliares de energia dentro do programa Luz para Todos, 

entre 2004 e 2012. Para esses atendimentos, foi necessário ampliar a rede elétrica em mais de 78 mil 

quilômetros. Um investimento de R$ 2,9 bilhões, dividido entre governo federal e Coelba, e com 

participação do governo do Estado da Bahia. Até 2014, a distribuidora baiana deve atingir a meta de 588 mil 

ligações em domicílios na zona rural da Bahia. 

 

"Estamos priorizando também o atendimento a domicílios que dependem de poços artesianos e adutoras, 

contribuindo para combater os efeitos da seca na Bahia", informa Marcelo Corrêa. Juntas, as três 

distribuidoras do Grupo Neoenergia já fizeram 642.541 ligações do programa Luz para Todos até março de 

2012, o que corresponde a um investimento de R$ 3,48 bilhões. Em Pernambuco e no Rio Grande do Norte, 

a Celpe e a Cosern já universalizaram o acesso da população à energia elétrica, atendendo, anualmente, 

apenas à demanda proveniente do crescimento vegetativo. 
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